Predikan, 13.05.2022
Vår förståelse av brödraskap
﴾ࣖ َّٰللا َلعَلَّكُ ْم ت ُْر َح ُمون
ْ َ ﴿اِنَّ َما ا ْل ُمؤْ مِ نُونَ ا ِْخ َوةٌ فَا
َ ص ِلحُوا بَيْنَ اَ َخ َو ْيكُ ْم َواتَّ ُقوا ه
ِ  قَا َل َرسُو ُل ه:َشِير قَال
:َّللا ﷺ
َ
ٍ َان ب ِْن ب
ِ ع ِن النُّ ْع َم
َس ِد إِذا
َ
َ « َمثَ ُل ا ْل ُمؤْ مِ نِينَ فِى ت ََو ِاد ِه ْم َوت ََراحُمِ ِه ْم َوتَعَاطُ ِف ِه ْم َمث ُل ا ْل َج
» سه َِر َوا ْل ُح َّمى
ْ ا
َّ س ِد بِال
َ سائ ُِر ا ْل َج
َ ُشتَكَى مِ ْنهُ عُض ٌْو تَدَاعَى لَه

Kära troende!

Kära muslimer!

Vår älskade profet Muhammed (saw), som
sändes för barmhärtighet till världarna, säger:

Islams religion, som sändes för mänsklighetens
frälsning och befrielse, förklarade sina
anhängare som syskon. Med Koranens ord: " انما
" "المؤمنون اخوةTroende är bara bröder."
Allah azze ve jelle har gjort alla troende till
bröder; de som tror på Allah, Hans
Sändebud(rasulullah) och Yttersta
Dagen(ahkirah), bundna till varandra av andliga
band som inte kan brytas. Oavsett deras färg, ras
och språk i hela världen.
Allahs Budbärare (Rasulullah, Muhammed) (saw)
sa: "Troende är som en kropp i att älska
varandra, medlidande med varandra och skydda
varandra. När en del av kroppen är sjuk lider
även de andra kroppsdelar av sömnlöshet och
feber.”
Kära bröder!
Islams religion avslutade först och främst,
fientligheten hos de arabiska stammarna, som
hade gräl och fiendskap sinsemellan. I detta
avseende Allah azze ve jelle säger i surah aali
i'mran 103: "Håll hårt i Allahs rep
(räddningslina) alla tillsammans och låt er inte
splittras! Minns Allah välgärningar mot er:
fiendskap hade rått mellan er, men Han lät
[viljan till] försoning(överens) tränga in i era
hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder.
Ja, Han räddade er från randen av en flammande
avgrund! Så klargör Gud Sina budskap för er för
att ni skall få vägledning." Efteråt, Islam
eteblerade sin civilisationen, på ett brödraskap
som översteg raser och språk. I centrum för den
orubbliga enheten, finns det islamiska tron som
byggdes enligt Koran och Sunnah.

Det mest utmärkande draget i islamiska
brödraskapet är förekomsten av en kärlek som är
långt ifrån känslorna att förvänta något fördel av
någon. Anledningen som motiverar denna kärlek
är önskan att uppnå Allahs samtycke.

"Jag svär vid Allah, i vars hand är min själ, att du
kan inte komma in i paradiset innan en
acceptabel tro. Din tro blir inte riktigt
acceptabelt innan ni älskar varandra. Ska jag
säga er något att om ni gör det kommer ni att
älska varandra? Sprid hälsningarna(selam)
bland er!" Huvudsyftet med hälsningstraditionen
i islamisk kultur är att stärka våra broderliga
relationer.
Värdefull gemenskap!
Vi måste bevara och vara uppmärksamma åt det
islamiska bröderskapet som befalls av Allah azze
ve jelle. Vi bör stödja våra bröder och systrar
med båda materiella och andliga, både nära och
fjärran.
Vi bör oroa oss för muslimernas problem, var de
än befinner sig i världen. Vi måste skydda våra
syskon som är offer och förtryckta och aldrig ger
upp om dem. Låt oss inte glömma att de böner vi
utför som zakat, välgörenhet, fitra och offer,
kurban som förstärker vårt brödraskap. Vi bör
inte visa någon trötthet i att uppfylla dessa
tillbedjan. Vi måste försona, förena våra syskon
som är osams, i gräll med varandra och stärka
deras samband. Etableringen av islamiskt
brödraskapet och hjärtats enhet kommer att
behärska kärlek och medkänsla på hela jorden.
Må Allah azze ve jelle göra muslimernas känslor
av broderskap permanenta och konstanta.
Amin!

